بسمه تعالی

دوازدهمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات بر اساس دعوتنامه شماره  99/100/174مورخ  99/1/11از
ساعت  8:30لغایت  10:30روز چهارشنبه مورخ  1399/1/20و با حضور کلیه اعضا و به ریاست قاام مااام مرمارم
وزیر در امور بازرگانی در سالن مروارید خلیج فارس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید و پا

از براو و

تبادل نظر در خصوص دسمورات جلسه ،تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
 -1گزارش اقدامات انجام شده در جلسات قبلی کارگروه

ردیف
1

عنوان
اعالم معاون اول مرمرم ریی

مسوول پیگیری

جمهور در خصاوص تاییاد نهاایی و

اجرایی کردن مصوبات شورایعالی توسعه صادرات در هیات دولات  ،دبیرخانه شورایعالی توسعه صادرات
ظرف دو هفمه در پاسخ به نامه اتاا بازرگاانی  ،صانای  ،معاادن و
کشاورزی ایران
2

مکاتبه معاونت مرمرم همااهنیی و نظاارت فرهنیای  ،اجممااعی و
همکاریهای منطاه ای حوزه معااون اول ریا

جمهاور باا معاونات دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات

حاوقی ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص
اخذ نظرات و گزارش توجیهی در خصوص تفویض اخمیاارات اصاول
 127یا  138قانون اساسی به کارگروه توسعه صادرات
3

مکاتبه مجدد با دسمیاههایی که هنوز نماینده خود جهت حضاور در دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات
کارگروه را معرفی ننموده اند

4

پیییری هماهنیی و برگزاری جلسات با سارمان برنامه وبودجه جهت سازمان توسعه تجارت ایران ( دفمر
ابالغ و تخصیص بودجه مشوقهای صادراتی سال 1399

5

توسعه خدمات بازرگانی )

ارسال گزارش تهیه شده توسا دفمار توساعه خادمات بازرگاانی سااازمان توسااعه تجااارت ایااران
سازمان و همچنین دفمر قام ماام وزیر در امور بازرگانی در خصوص ( دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات )
زیر ساخمهای صادراتی به اعضای کارگروه

و دفماار قااام ماااام وزیاار در امااور
بازرگانی

6

اخمصاص یکی از جلسات کارگروه توسعه صادرات به مباحو دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات
زیرساخمهای صادراتی

7

تاکید بر حضور مسممر اتا بازرگانی  ،صنای  ،معادن و کشاورزی اتااا بازرگااانی صاانای  ،معااادن و
ایران در کلیه جلسات مرتب

با زیرساخمهای صادراتی و همچنین کشاورزی ایران

سایر جلسات مرتب با صادرات
8

پیییری امور مربوط به ورود موقت با هدف رف موان و مشکالت با
عنایت به اهمیت این مه در نجارت خارجی کشور و پیییری اجرای
مصوبه تایید شده توس سازمان توسعه تجارت ایران  ،بانک مرکزی
 ،گمرک  ،سازمان امور مالیاتی  ،اتا بازرگانی  ،صنای  ،معادن و
کشاورزی ایران و معاونت امور صنای وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات

ردیف
9

مسوول پیگیری

عنوان

ارسال گزارش عملکرد صندو ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صندو ضمانت صادرات ایران و بانک
صادرات به صورت منظ و دوره ای باه دبیرخاناه کاارگروه توساعه توسعه صادرات ایران
صادرات و ارامه در جلسات کارگروه
پیییری حضور هدفمند اصناف تولیدی و شرکمهای دانش بنیاان در شرکت ساهامی نمایشایاههای باین

10

نمایشیاههای داخلی و خارجی با تسهیالت ویژه

المللی جمهوری اسالمی ایران

 -2گزارش تجارت خارجی کشور در سال 1398

ردیف
1

مسوول پیگیری

عنوان

پیییری اصالح رویه های اعالم آمار صاادرات باا تاکیاد بار تفکیاک سااازمان توسااعه تجااارت ایااران و
بخشهای صنعمی و معدنی

2

گمرک جمهوری اسالمی ایران

تاکید بر سیاست مدیریت و کنمرل واردات و تبیین آن با عنایات باه سااااازمان توسااااعه تجااااارت
نامیذاری سال  1399به نام سال جهش تولید

ایران(معاونت توسعه صادرات گاال و
خدمات و دفمر ماررات صاادرات و
واردات)

ارزیابی آمار تجارت خارجی با کشورهای حاوزه اوراسایا باه صاورت سااازمان توسااعه تجااارت ایااران

3

ماهانه با تاکید بر ارزش میانیین و ترکیب صادرات و ترلیل آن
4

( معاونت توسعه بازارهای صادراتی )

پیییری رف مشکل مربوط به تمدید ویزای رانندگان و تجار کشورهای سااازمان توسااعه تجااارت ایااران
همسابه با عنایت به رف جزیی مشکل مربوطاه از طریام مکاتباه باا ( معاونت توسعه بازارهای صادراتی )
وزارت امورخارجه در خصوص درخواست تمدید سه ماهه روادیادهای
مناضی شده رانندگان و تجار کشورهای همسایه

 -3بسته پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص ترتیبات بازگشت ارزحاصل از صادرات در سالهای  1398و 1399
ردیف
1

عنوان

مسوول پیگیری

پیشنهاد امکان تهاتر ارز حاصال از صاادرات باا واردات کاالهاای سااازمان توسااعه تجااارت ایااران
واسطه ای توس واحدهای تولیدی صادراتی

( معاوناات توسااعه صااادرات کاااال و
خاادمات و دفماار توسااعه خاادمات
بازرگانی ) و بانک مرکزی

2

پیییری رف تعهدات ارزی از طریام بازپرداخات تساهیالت ارزی بانک توسعه صادرات ایران و دبیرخانه
دریافمی توس صادرکنندگان

کااارگروه توسااعه صااادرات و بانااک
مرکزی

3

پیشنهاد فروش ارز حاصل از صادرات ( به صورت اسکناس) با نرخ سازمان توسعه تجارت ایران و باناک
نیمایی توس صادرکنندگانی که تاییدیه سازمان توساعه تجاارت مرکزی
ایران را داشمه باشند

4

اضافه شدن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصاوص وزارت بهداشاات  ،درمااان و آمااوزش
پیییری بازگشت ارز حاصل از صادرات مجموعه های ترت مدیریت

پزشکی  ،باناک مرکازی و دبیرخاناه
کارگروه توسعه صادرات

ردیف
5

مسوول پیگیری

عنوان

معافیت بیست درصدی ارزش اظهارنامه های گمرکی با توجاه باه اتااا بازرگااانی  ،صاانای  ،معااادن و
اسممرار مشکالت ناشی از ترریمها ( ارزان فروشی  ،هزسنه هاای کشااورزی ایاران  ،ساازمان توسااعه
تجااارت ایااران  ،گماارک جمهااوری

نال و انماال و نوسانات قیممهای جهانی )

اسالمی ایران و بانک مرکزی
6

مبنااا قاارار گاارفمن حااداقل  70درصااد ایفااای تعهاادات ارزی اتااا بازرگااانی  ،صاانای  ،معااادن و
کشاورزی ایران  ،سازمان امور مالیاتی

( )56=70*80جهت برخورداری ار معافیمها  ،مشوقها و ...

 ،گمرک جمهاوری اساالمی ایاران ،
سازمان توسعه تجارت ایران و باناک
مرکزی
7

مبنای رف تعهد ارزی صادرکنندگان صورتجلسه تاییاد شاده باه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
وسیله نمایندگان گمرک جمهوری اسالمی ایران  ،اتا بازرگاانی ،
صنای  ،معادن و کشاورزی ایران  ،سازمان امور مالیاتی  ،ساازمان
توسعه تجارت ایران  ،معاونت صنای وزارت صمت و بانک مرکازی
جمهوری اسالمی ایران می باشد

8

کاالی ارسالی از سرزمین اصلی به مناطم آزاد ،چنانچاه از گمارک گمرک جمهوری اسالمی ایران و بانک
مناطم آزاد خارج شود ،صاادرات تلاای خواهاد شاد و مشامول مرکزی
بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
چنانچه این کاال در منطاه آزاد مصرف شده باشد ،از بازگشات ارز
حاصل از صادرات معاف است ولی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده خواهد بود.

9

زمان رف تعهد ارزی کاالها و تجهیزات مورد اسمفاده در پروژه های سااازمان توسااعه تجااارت ایااران
صادرات خدمات فنی و مهندسی  ،حداکثر یکسال پا

از صادور ( معاوناات توسااعه صااادرات کاااال و

اظهار نامه گمرکی می باشد .صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خدمات )  ،اتا بازرگاانی  ،صانای ،
 ،مکلف به بازگشت  10درصد مبلغ کل قرارداد بار اسااس صاورت

معااادن و کشاااورزی ایااران و بانااک

وضعیت کارکرد ساالنه که به تایید کارفرما و کمیمه ماده  19رسیده مرکزی
باشد به صورت  5درصد در زمان ترویل موقت و  5درصد در زمان
ترویل قطعی پروژه خواهند بود.
10

با توجه به شیوع ویروس کرونا  ،آخرین مهلت بازگشت ارز حاصال

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

از صادرات سال هزارو سیصدو نود و هشت  1399/6/31 ،پیشنهاد
می گردد
11

مبنای مهلت رف تعهدات ارزی  ،تاریخ پروانه صادراتی می باشد.

12

طرح مشکل بلوکه شدن پول صادرکنندکنندگان باه علات مناوط گمرک ج.ا .ایران ،بانک مرکزی  ،اتا

گمرک جمهوری اسالمی ایران

بودن موضوع ماده  66قانون امور گمرکی به بازگشت ارز حاصال از بازرگانی  ،صنای  ،صانای  ،صانای ،
صادرات در جلسه ویژه

معااادن و کشاااورزی ایااران دفماار
ماررات صادرات و واردات و ساازمان
توسعه تجارت ایران

 -4بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1399
ردیف
1

عنوان

مسوول پیگیری

ارامه برنامههای حوزه مشاوقهای صاادراتی ساال  1399تاا روز سازمان توسعه تجارت ایران ( دفمار
یکشنبه مورخ  99/1/24به سازمان برناماه و بودجاه و برگازاری توسعه خدمات بازرگانی )
جلسه هماهنیی

2

برگزاری جلسه با حضور سازمان توسعه تجاارت ایاران  ،صاندو

سازمان توسعه تجارت ایران  ،صندو

توسعه ملی  ،وزارت امور اقمصادی و دارایی  ،مدیرکل تامین ماالی توسعه ملی  ،وزارت امور اقمصاادی و
وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص مناب صاندو

دارایی  ،مدیرکل تامین ماالی وزارت

توسعه ملی جهات پرداخات تساهیالت سارمایه در گاردش باه صمت و سازمان برنامه و بودجه
صادرکنندگان

